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I. BEVEZETŐ 

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra családi 

vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. 

A karácsony előzményei 

 

Amióta az emberiség földműveléssel, állattartással foglalkozik a napfénynek, a meleg 

tavaszi és nyári hónapoknak óriási szerepük van az emberi társadalmak életében. Az emberek 

táplálékukat a meleg időszakokban tudták megtermelni, ilyenkor bőség és jólét jellemezte a 

közösség életét, szemben a hideg téli napokkal, amikor az éhezés, a hideg és a sötét kerítette 

hatalmába az embereket. 

 

Érthető tehát, ha az ókori népek hálaadó, köszöntő rítusokkal ünnepelték a téli napfordulót, 

amely időponttól kezdve a nappalok egyre hosszabbodnak, átvitt értelemben a fény 

győzedelmeskedik a sötét éjszaka felett. Ezeknek a rítusoknak az is a szerepük volt, hogy az 

elcsigázott emberekbe reménységet, hitet öntsenek, hogy könnyebben viseljék azt az időt, ami 

a tavasz beköszöntéig hátravan. 

  

Az ókori Rómában a december 17 - 24. közötti időszakban tartották a Szaturnália ünnepeket. 

Szaturnusz a földművelés, a paraszti munkák istene a római hitvilágban. Az emberek nagy 

lakomákkal, ivászatokkal, tánccal, zenével ünnepelték Szaturnuszt, szokásban volt a szolgák 

megajándékozása, és bizonyos munkák tiltva voltak. A házaikat örökzöld borostyánágakkal 

díszítették. A naptárreformig a Római Birodalomban az új év kezdete is ekkorra esett.  

 

A mai értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg, eredetileg 

december 25-e Jézus születésnapja, az előző este karácsony vigíliája, más szóval karácsony 

böjtje vagy Szenteste, 26-a pedig az ünnep második napja. 
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II. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 

 

Madocsán már a XVII. sz.-ban is folyt oktatás, gyökerei a XI. századig nyúlnak vissza. 

Jelenleg a hagyományos 8 évfolyamos oktatási rendszerben működik az iskola 

évfolyamonkénti 1 osztállyal, 2007. júliusa óta kistérségi társulásban. A 2009-2010-es 

tanévben tanulólétszámunk 134, ebből 62 alsós, 72 pedig felsős gyermek. Az oktatás két 

épületben folyik 13 főállású és egy óraadó pedagógussal. 

Intézményünk jellegzetessége a hagyományőrzés és a gyermekbarát, családias légkör. 

Hangsúlyt fektetünk nagy múltú rendezvényeink színvonalának megőrzésére. Ennek a 

rendezvénysorozatnak a része a karácsonyi ünnepkör, az általunk választott projekt témája is. 

 

 

 

II.1. A PROGRAM ELŐZMÉNYEI 

A falu életének kulturális központja az iskola. Ünnepeinken, legyen az társadalmi vagy 

egyházi, az iskola tanulói szerepelnek. A karácsonyi ünnepkört beépítettük az intézmény 

hagyományrendszerébe. 

 

 

 

II.2. MIÉRT SZÜKSÉGES A PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTEL? 

Elanyagiasodott világunkban újra fedezzük fel, hogy legfőbb érték nem a pénzzel mérhető 

tárgyak világa, hanem az egymással való törődés, a társaink felé fordulás, a szeretet. 

Váljanak aktív részeseivé a készülődésnek és az ünnepvárásnak, mert saját élményeiken 

keresztül jobban megérinti őket az ünnep hangulata. 

 

II. 3 A PROJEKT IDŐTARTAMA 

november elejétől- december harmadik hete 

 

II. 4. RÉSZTVEVŐK KÖRE 

a műsorban: 2.,4., 6., 8. osztályok 

a foglalkozásokon: az iskola tanulói és érdeklődők, pedagógusok 
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II. 5. A PROJEKT VEZETŐI 

Boldog Istvánné 

Pálfi Anita 

 

II. 6. A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI 

Általános Iskola 

Művelődési Ház 

 

II.7. A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

Természetes anyagokból karácsonyi díszek készítése 

Közös karácsonyfa állítás az alsó tagozatban 

Faluszintű ünnepi műsor a Művelődési Házban 

 

 

 

III. A PROJEKT FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

 

 A település és az iskola, a család és az iskola kapcsolatának elmélyítése faluszintű 

karácsonyi műsor rendezésével. 

 A család összetartó erejének megerősítése. 

 Tanítványainkat neveljük a hagyományőrzés fontosságára! 

 Ismerjék meg a karácsonyi ünnepkör eredetét és tartalmát! 

 Tanulják meg, hogy legfőbb érték nem a pénz, hanem egymás tisztelete, 

megbecsülése, törődés, odafigyelés egymásra, másokra. 

 Ismertessük meg a tanulókkal a természetes anyagok értékét és szépségét a 

karácsonyfadíszek, asztaldíszek készítése során! 

 Tudatosítsuk bennük, hogy örömet szerezni nemcsak tárgyakkal, hanem a közös 

készülődéssel, a műsorral is lehet. 
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IV.A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELADATAI 

 
Szakasz Tervezett tevékenység Időpont Felelős Közreműködő Dokumentum Költség 

T
E

R
V

E
Z

É
S

  
(E

L
Ő

K
É

S
Z

ÍT
É

S
) 

Megállapodás a 

szereplő osztályokkal, 

csoportokkal az 

időpontban. Felelős 

kijelölése 

Okt. első 

hétfője 
igazgató osztályfőnökök jegyzőkönyv - 

A felkészítő tanárok 

kiválasztják a műsor 

anyagát 

október osztályfőnökök 
Szereplő 

osztályok 
Műsortervezet 

Fénymásolá

si költség 

Műsorszámok 

egyeztetése 

Nov. első 

hétfője 
osztályfőnökök tanulók - - 

Szerepek kiosztása Nov. 2. hete osztályfőnökök tanulók - - 

Szerepek betanítása folyamatos osztályfőnökök tanulók - - 

Szükség esetén szülői 

értekezlet a jelmezek, 

kellékek 

megbeszélésére 

Dec. első 

hétfője 
osztályfőnökök szülők 

Jelmezek és 

kellékek 

jegyzéke 

- 

Adventi készülődés 

jegyében karácsonyi 

díszek, dekorációk 

megtervezése,időpontjá

nak egyeztetése 

Dec. első 

hétfője 
Kijelölt pedagógus tantestület 

Jegyzőkönyv 

vállalási lista 

mintadarabok 

Munkadara

bok igénye 

szerint 

Színpadi próbák 

időpontjának 

egyeztetése 

Dec. 2. hete osztályfőnökök 
Műv. Ház 

gondnoka 
határidőnapló - 

Meghívók elkészítése, 

elküldése 
Dec. 3. hete 

Igazgató, 

iskolatitkár 
Kijelölt felelős 

Meghívók, 

plakát (1-2.sz. 

mell.) 

Fénymásolá

si, 

nyomtatási 

költség 

Fellépők sorrendjének 

megállapítása 
Dec. 3. hete Kijelölt pedagógus osztályfőnökök sorrendterv - 

Bemondók kijelölése 

összekötőszöveg 

megírása, 

köszöntőszöveg 

Dec. 3. hete 
Kijelölt felelős 

nevelő, igazgató 
Kijelölt diákok műsorterv - 

Színpad díszítése 

égőkkel, fenyőágakkal 

Előadás 

előtti napon 
Kijelölt nevelő 

Alsó évfolyam/ 

felső évfolyam 
-- 

Fenyőágak, 

izzók 

költsége 

Jelmezes főpróba 
Előadás 

előtti napon 
osztályfőnökök 

Szereplő 

osztályok 
-- - 

A meghívott vendégek 

helyének kijelölése 

A műsor 

napja 

Kijelölt felelős 

pedagógus 
- Cédulák 

Nyomtatási 

és papír 

költség 

Megállapodás a 

technikai 

közreműködők 

személyében (függöny, 

villanykapcsoló, 

fényképész) 

Műsor napja Kijelölt pedagógus Pedagógus,  (3. sz. mell.) - 
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Szakasz Tervezett tevékenység Időpont Felelős Közreműködő Dokumentum Költség 

M
E
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V

A
L

Ó
S

ÍT
Á

S
 

A karácsonyi díszek, 

dekorációk elkészítése 

Dec. 3. 

hete 
Kijelölt pedagógus 

Pedagógusok, 

szülők, tanulók 

Munkadarabok, 

fényképek 
- 

A Művelődési Ház 

előterében a 

munkadarabok 

kiállítása, színpad 

dekorálása 

Főpróba 

előtti nap 
Kijelölt pedagógus 

Pedagógusok, 

tanulók 
fényképek  

A vendégek fogadása Műsor napja Igazgató 
Kijelölt 

pedagógusok 
- - 

Műsoros est 

Téli szünet 

előtti utolsó 

nap délutánja 

Kijelölt felelős 

pedagógus 
Pedagógusok - - 

Karácsonyi műsorról 

képes beszámoló a 

Madocsai Hírmondóban 

január Kijelölt pedagógus - 
Képek, 

újságcikk 
- 

 

 

Az előadás zavartalansága érdekében minden felkészítő pedagógus köteles tanítványai 

fegyelmezettségéről gondoskodni az első műsorszámtól az utolsóig. 

 

 

V. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

 

 Erősödik az osztályközösség, a család összetartó ereje. 

 Tudatosul a hagyományőrzés fontossága. 

 Megismerik a karácsonyi ünnepkör eredetét és tartalmát. 

 Megtanulják, hogy a legfőbb érték nem a pénz, hanem egymás tisztelete, 

megbecsülése, törődés a másik emberrel. 

 Felfedezik a természetes anyagok értékét és szépségét. 

 A közös munka élménye, eredménye gazdagítja személyiségüket. 

 

 

 

VI. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

Az ajándék, dísztárgyak készítésében mindenki részt vehet. 

A kijelölt osztályok minden tanulója részt vesz a műsor előkészületeiben vagy a műsorban. 
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VII. A FENNTARTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ TEVÉKENYSÉG 

 

A karácsonyfadíszeket természetes anyagokból készítjük el. (4. sz. mell.) 
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MELLÉKLETEK     2009.   (1. SZ.) 

 

Adventi készülődés Madocsán 
 
December 16. (szerda) 18,00 órától  Lelkünk is fényesedjen I. 
 Mozi      Zeneiskolások koncertje  

(Hollóssy Olga vezetésével) 
 

 
 
December 18. (péntek) 15,00 órától Ajándék – dísztárgy készítés 
 Könyvtár- kisterem   tanárok,, szülők segítségével 
 
December 19. (szombat) 14,00 órától  Madocsai Mézeskalácsok 
 Faluház     Közös mézeskalács sütés- díszítés 
 
December 23. (szerda) 16,30 – tól  Lelkünk is fényesedjen II. 

Mozi    Az általános iskolások karácsonyi  
műsora és kiállítása 
 

 
A falu apraját- nagyját szeretettel várjuk rendezvényeinken! Készüljön együtt 

iskolás, szülő és nagyszülő erre a szeretetteljes ünnepre! 
 

Madocsáért Igyekvők 
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MEGHÍVÓ ÉS PLAKÁTTERV     (2.SZ.) 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját  

a madocsai általános iskolások  karácsonyi műsorára, melyet 

2009. december 23-án 16,30 -kor 

tartunk a Művelődési Házban.  

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

 és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! 

 

 

 
 

„Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.” 
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KARÁCSONYI MŰSOR (DECEMBER 23.) (3.SZ.) 
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Kiállítás (4. sz.) 
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Készülődés 

 

 
 

 
 

 
 

 


